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Letný pavilón oficiálne otvorený

V tomto čísle:


Perníková chalúpka
– novinka pre deti
v žiarskom parku

finančne veľmi náročné a prerábať celé
Oddychovú zónu Letný pavilón sa
námestie. A práve drevostavba má byť
podarilo postaviť za niekoľko týždňov.
tým, čo prinesie do betónového centra
Do užívania bola Žiarčanom odovzdaná
mesta oživenie a zjemnenie. „Vedeli sme,
v piatok 8. júla. V tento deň sa tu
Strana II
že na mesto Žiar nad Hronom to bude
odohral aj prvý live koncert.
odvážny projekt a počítali sme s tým, že
Tretia oddychová zóna stojí na kruhovej
sa budú ozývať aj kritické hlasy. Najmä,
betónovej časti námestia. Žiarčanom má

kým to bude iba na papieri. Dali sme
priniesť priestor na oddych a osvieženie
Bylinková záhrada
preto dôveru architektonickému štúdiu
počas horúcich letných dní. Na svoje si prídu
Total Studio z Bratislavy, ktoré sa zaoberá
aj
deti,
ktorým
sú
k
dispozícii
herné
prvky
za 1 300 eur
práve riešením takýchto verejných
a priestor na rôzne hry. Samotný pavilón
Strana III
priestranstiev a v minulosti už získalo
sa skladá prevažne z drevených prvkov,
niekoľko ocenení,“ spresnil ďalej Antal
nechýba však ani kontajnerová zeleň.
s tým, že s takýmto projektom, ktorý
Primátor Peter Antal od začiatku avizoval,

bude v rámci Slovenska možno jedinečný
že pavilón má byť akousi alternatívou
Pavilón oficiálne otvoril primátor Peter Antal spoločne s poslancami
S rekonštrukciou cesty
a unikátny, sa skúsi mesto prihlásiť do
k chýbajúcej zeleni na námestí. „Námestie
Norbertom Nagyom a Stelou Šeševičkovou.
nejakej architektonickej súťaže. Počas
nemá byť o dlažbe a veľkej ploche, ale
na železničnú stanicu
otvorenia tiež primátor prezradil čo to
na stretávanie ľudí,“ povedal pred časom
sa začalo skôr
vybavenia pavilónu a konkrétnych kusov o pripravovanej štvrtej oddychovej zóne:
s tým, že zeleň považuje za prioritu
drevín.
„Ambíciou mesta je pokračovať štvrtou
námestia. Aj keď nateraz ostáva zeleň
Strana II
oddychovou zónou, čo bude veľmi
na betónovom námestí „iba“ kontajnerová,
ambiciózny projekt. Mám konkrétnu
mesto sa pohráva s myšlienkou ohľadom Takmer 4-tisíc eur išlo na úpravu

predstavu a verím, že takto budúci rok
ochladzovania aspoň nejakej časti a osvetlenie fontány, ktorá sa nachádza
Vedenie mesta v minulosti avizovalo, budeme otvárať projekt Oddychovej
v
strede
pavilónu.
Nešlo
však
iba
o
opravu
námestia
v
horúčavách.
Všetko
je
ale
Kultúrne leto
samotnej fontány, ale aj o kombináciu že jeho ambíciou je otvoriť každý zóny Lutilský potok.“
potrebné najskôr technicky domyslieť.
plné koncertov
technického riešenia dekoračného rok jednu oddychovú zónu v nejakej
osvetlenia pavilónu bez toho, aby bolo časti mesta. Treťou v poradí je práve
a atraktívnych podujatí
potrebné rozoberať dlažbu na námestí. oddychová zóna na námestí, ktorá má
Strana III
Cena hrubej stavby bez vnútorného „Museli sme urobiť vodotesné spoje, slúžiť všetkým Žiarčanom a návštevníkom Pre návštevníkov mesta je odteraz na
vybavenia vyšla mesto na 69 556 eur. vyrobiť na mieru LED osvetlenie ponorené mesta. „Myšlienka oddychových zón námestí aj zdroj pitnej vody, fontánka
V tejto cene sú zahrnuté aj náklady vo vode, vsadené vo vrchnej časti vedľa v jednotlivých častiach mesta vznikla v časti pri pódiu. V pavilóne sa postupne

na obnovenie osvetlenia dlhé roky striekajúcej vody, vyriešiť zahrievanie LED niekedy pred tromi – štyrmi rokmi práve počíta aj s výpožičkou časopisov či kníh.
Kompletný program
nesvietiacej fontány. „Počas realizácie svetiel, keď nebudú ponorené vo vode či preto, lebo v tomto meste skutočne Mesto sa zaoberá myšlienkou umožniť
sme sa rozhodli pavilón vsadiť do dlažby transformovať napätie na dve hodnoty. chýbajú priestory na stretávanie sa ľudí v pavilóne aj organizovanie akcií
žiarskeho MsKC
tak, aby vznikol dookola pohodlný schod Ide pritom o technicky zaujímavú činnosť, na aktívny a pasívny oddych,“ povedal menšieho charakteru. Fontána, ktorá sa
na najbližšie týždne
a pracujeme ešte na esteticky vhodnej ktorá esteticky dotvára vzhľad nočného počas otvorenia zóny primátor Peter nachádza v strede pavilónu, bude oproti
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nájazdovej rampe,“ priblížil riaditeľ
minulým rokom fungovať aj večer, až
mestských Technických služieb Igor
do 22.00 hodiny. Na túto oddychovú
Rozenberg. Letný pavilón je drevený
zónu budú po celý deň dohliadať dvaja

štvorec s rozmermi 20 x 20 metrov.
správcovia. Prístupná bude od jari
Na jeho výstavbu sa použili drevené
do jesene. Na sociálnej sieti už vyjadrujú
Odkrývame
nosné konštrukcie, približne 20 m3
obyvatelia svoje názory na pavilón, ktoré
históriu mesta:
sú z väčšej časti pozitívne. Žiarčan Tomáš
dreva. „K tomu treba pripočítať aj
Počiatky vzniku kaštieľa
navrhuje: „Napadlo mi, že by to bolo
400 m2 terasových dosiek, pričom celá
skvelé miesto nielen na oddych, ale aj
terasová podlahová plocha je vystužená
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štúdium a keďže sme v elektronickom
kolmo ďalšími drevenými hranolmi,“
veku, moja otázka znie – bude tam
podotýka ďalej Rozenberg. Na pavilóne
voľne dostupná elektrina? Myslím, že
je osadených aj desať slnolamov, to

ak by sa nejakým spôsobom spravilo
znamená desať polí v rozmere 3,8 x 3,8
Oddýchnuť
si
môžete
aj
v
hojdacích
sieťach.
Piaty ročník
zabezpečenie, aby sa predišlo úrazom,
metra. Príjemný tieň bude v pavilóne
obľúbeného
tak by bolo fajn pritiahnuť tam čo najviac
vytvárať
aj
kontajnerová
zeleň.
Antal a dodal: „Keď sme sa zamýšľali ľudí hocijakým spôsobom. Zástrčky by
pavilónu
svetlom
rovnakej
teploty
„V
kontajneroch
na
zeleň
sú
vysadené
Žiarskeho chlpáča
listnaté stromy, podsadené kríkmi chromatickosti 4 000 kelvinov, čo je nad tým, čo priniesť do centra mesta, mohli ísť napr. aj na fotovoltaické články.“
Strana IV
a trvalkami. Konkrétne stromy hraby, neutrálne biele svetlo, akým je osvetlené jednohlasne sme sa zhodli na tom, že Ako primátor Peter Antal povedal, takúto
máme síce pekné a veľké námestie, možnosť už mesto riešilo. „Našli sme
brest, buk, lipa, javor, kríky ako dráč, celé mesto,“ priblížil Rozenberg.
ale má jeden problém – chýbajú na jeden zaujímavý projekt, presne solárne
bršlen, hebe a trvalky thymus a sedum,“
ňom ľudia. Práve preto sme si povedali, články. Skúsime to časom vyriešiť,“
konkretizuje Igor Rozenberg.
že chceme projekt, ktorý prinesie podotkol.
Výstavba pavilónu sa nezaobišla do centra mesta oživenie a priestor, kde sa Výstavba Letného pavilónu vyšla
ani bez menších problémov. Ako budú môcť ľudia stretnúť a porozprávať mesto na takmer 70-tisíc eur, investíciu
Rozenberg priznal, na začiatku diela a kde sa deti zabavia.“ Ako však Antal vo výške 20-tisíc eur poskytla Nadácia
bola táto takmer vizionárska myšlienka podotkol, ambíciou nebolo robiť niečo ZSNP a Slovalco.
(li)
konfrontovaná s technickým prevedením
diela. „Primátor mal však aj v technickej
oblasti vo veci jasno. Priznám sa, že ja
nie. Teda po počiatočných diskusiách,
ktoré môžeme pokojne označiť ako
problém, sme nakoniec spustili výberové
konanie na dodávateľa tesárskych prác.
Určili sme výškopisné osadenie stavby,
ktoré „neutopí“ fontánu, doplnili sme
oproti pôvodnému zámeru nástupný
schodík a spevnili sme stavbu pod
maxikvetináče. Možno aj preto sa dnes
môžeme hrdo postaviť k pavilónu ako
k dielu, pri výstavbe ktorého mohla by aj
naša spoločnosť,“ uzatvára na záver Igor
Rozenberg, ktorý touto cestou ďakuje aj
pracovníčkam mestského úradu, ktoré
Počas otvorenia sa pavilón zaplnil nielen dospelými, ale najmä deťmi.
Fontána bude odteraz v prevádzke až do večerných hodín.
veľkou mierou pomohli pri nákupe

Tisíce eur na úpravu
a osvetlenie fontány

Oddychovej zóne
dominuje drevo

Každý rok jedna
oddychová zóna

Verejnosti prístupný
od jari do jesene

Na začiatku sa to nezaobišlo
bez menších problémov
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e-mail: inzercia@echo.sk

Na betónový plot okolo cintorína vyčlenili 20-tisíc eur
Ako sme už pred časom informovali,
krádežiam na cintoríne chce mesto
zabrániť výstavbou betónového
plota. Na ostatnom zasadnutí
mestského zastupiteľstva na to
odklepli poslanci 20-tisíc eur.
V súčasnosti je žiarsky cintorín
oplotený iba na niektorých miestach,
aj to iba nízkym múrikom. V niektorých
častiach dokonca chýba akékoľvek
oplotenie. To využívajú najmä deti
z osady Pod Kortinou, ktorá s cintorínom
susedí. Na cintorín sa chodia hrávať a od
obyvateľov mesta sa začali množiť aj
sťažnosti na krádeže hrobovej výzdoby
a sviečok. Stalo sa dokonca aj to, že sa
po cintoríne potulovali psy z osady. Aby
mesto lepšie chránilo cintorín, rozhodlo

sa okolo neho postaviť dvojmetrový
múr. „Zaznamenali sme podnety od
obyvateľov mesta, ktorí volajú na
mestskú políciu, prípadne sa obracajú
na poslancov mesta alebo priamo na
mestský úrad a primátora,“ hovorí vedúci
kancelárie primátora mesta Martin Baláž

s tým, že za posledný rok sú to desiatky
podnetov. Vysoký betónový plot
v budúcnosti zabráni nielen krádežiam,
ale aj tomu, aby miesto posledného
odpočinku obyvatelia osady akýmkoľvek
spôsobom zneuctievali. Na výstavbe
múru by sa pritom mali podieľať aj
samotní Rómovia z osady. „V nedávno
zriadenom podniku Žiarska komunálna
spoločnosť chceme dať prácu dlhodobo
nezamestnaným obyvateľom mesta, čo
sú prevažne Rómovia. Podieľať by sa tak
mali aj na stavbe múru okolo mestského
cintorína,“ dodáva Martin Baláž a ako
podotýka, mestu takáto pracovná sila
podstatne zníži náklady, ktoré by inak
muselo zaplatiť stavebnej firme.
(li)

Ukončili projekt žiarskeho podchodu
Žiarsky podchod rukami mladých
sa dočkal úspešného konca. Projekt
k 770. výročiu udelenia mestských
práv sa uskutočnil vďaka podpore
firmy Baumit z programu Tu sa nám
páči, tu chceme žiť. Realizátorom
bolo OZ ZaŽiar, ktoré už skoro 7 rokov
pôsobí na území mesta a zameriava
sa na mládežnícke projekty.
Jedným z prvých krokov projektu
bolo vyhlásenie súťaže, do ktorej sa
mohli zapojiť mladí ľudia, ako by si
predstavovali podchod na základe
dvoch stanovených tém. „Ku koncu roka
2015 verejným hlasovaním vyhral návrh
Patrika Žňavu,“ priblížila koordinátorka
práce s mládežou Dominika Švecová
a dodala: „Ten sa k svojej výhre

a realizácií návrhu postavil zodpovedne
a svojim nadaním prekvapoval
okoloidúcich podchodom. Žiarčania sa
doteraz pristavujú pri kresbách, ktoré
zobrazujú a symbolizujú naše mesto.“
Nechýba verné zobrazenie biskupa
Moysesa, nového či starého kostola,
vojenského dela, kaštieľa či fontány.
Aktuálne v rámci projektu pribudla do
podchodu informačná tabuľa, ktorá
slúži na propagovanie aktivít, podujatí
a príležitostí pre mladých ľudí v meste.
V prípade záujmu o zverejnenie vášho
plagátu kontaktujte Dominiku Švecovú,
a to e-mailom: dominika.svecova@
ziar.sk alebo telefonicky: +421 45/678
71 66.
(li)

Perníková chalúpka v parku. Novinka pre žiarske deti
Do Parku Štefana Moysesa pribudla
pred pár dňami krásna perníková
chalúpka. Poslúži ako základ pre nové
detské ihrisko, ktoré bude zamerané
ako rozprávkový les.
Začiatkom júla sa mestu ozvala
spoločnosť z Budče s ponukou, či nechce
za výrobnú cenu kúpiť rozprávkovú
perníkovú
chalúpku. „Spomínaná
spoločnosť vyrába detský drevený
program a už aj v minulosti sme od
nej zakúpili nejaké drevené prvky do
mesta,“ vysvetľuje vedúci kancelárie
primátora mesta Martin Baláž. Perníková
chalúpka je vyrobená z agátového dreva
a poslúžila ako rekvizita pre natáčanie
scény detskej produkcie Smejko
a Tanculienka. „Keďže cena do 5-tisíc eur
sa nám pozdávala, rozhodli sme sa ju
zakúpiť a umiestniť do parku,“ približuje
ďalej Baláž a konkretizuje, odkiaľ bude
mesto čerpať finančné prostriedky:
„Mesto má vo svojom rozpočte vyčlenené
finančné prostriedky na detské ihrisko,

ktoré vznikne v Obytnom súbore Sever
a zároveň sa počítalo aj s inovovaním
detského ihriska v Parku Štefana
Moysesa. Rozhodli sme sa, že detské
ihrisko v parku demontujeme, prvky
z neho zrenovujeme a spravíme z neho
detské ihrisko na Severe. Zároveň ihrisko
v parku premiestnime a vytvoríme
nové v priestore v blízkosti záhradného
domčeka, kde je zalesnený priestor.
Vytvoríme tam akýsi rozprávkový les pre

deti s perníkovou chalúpkou.“ Aktuálne
mesto rokuje s partnerom, ktorý by
zafinancoval
dokúpenie
ďalšieho
príslušenstva a prvkov v rozprávkovom
štýle. Vo vnútri dreveného domčeka
nechýba zariadenie ako malá piecka či
postieľka, ktoré sú tiež vyrobené z dreva.
Do rozprávkového detského ihriska
postupne pribudnú herné prvky ako
šúchala či hojdačka a chýbať by nemali
ani zvieratká z dreva či ďalší menší
prvok. Koncept tohto detského ihriska
tak bude iný, než na aký sú obyvatelia
bežne zvyknutí, keďže deti sa budú hrať
v rozprávkovom prostredí. „Perníková
chalúpka je veľmi pekné a kvalitné, až
umelecké dielo. Veríme, že osloví rovnako
deti ako aj ich rodičov,“ dodáva na záver
Martin Baláž. Smejko a Tanculienka
natáčali v perníkovej chalúpke vo štvrtok
7. júla. Už v druhej polovici júla bude
môcť byť domček využívaný aj žiarskymi
deťmi.
(li)

Cesta na železničnú stanicu sa už rekonštruuje
Roky kritizovaná cesta na železničnú
stanicu Žiar nad Hronom sa konečne
opravuje. S rekonštrukciou sa začalo
v pondelok 25. júna.
Táto cesta síce patrí do katastra obce
Vieska, ale v správe ju má Banskobystrický
samosprávny kraj. Poslanci ešte v apríli
tohto roku schválili sumu 2 700 000 eur
na rekonštrukciu ciest. V tomto balíku
bola zahrnutá aj cesta III/2485 Žiar
nad Hronom, železničná stanica. Podľa
hovorkyne BBSK Michaely Piliarovej
sa táto cesta mala opravovať až v
3. kvartáli tohto roku. Začalo sa však už

25. júna a práce by mali byť hotové do
13. júla. „Zhotoviteľom je spoločnosť
Strabag Bratislava a zmluvná cena
takmer 84 200 eur bez DPH,“ uviedla
Piliarová. Celková dĺžka rekonštrukcie
je 313 metrov v celej šírke. V rámci
rekonštrukcie sa vybudujú odvodňovacej
vpuste. „Cesta nie je vo vlastníctve BBSK
až po schody k ceste I/9, ale približne
40 metrov za hlavnú budovu železničnej
stanice. Vzhľadom k blízkosti križovatky
s I/9 je premávka vedená počas prác verejnosti, nakoľko stavebnotechnický
obojsmerne v zúženom profile. Vykonané stav tejto komunikácie bol havarijný,“
(kr)
práce zabezpečia potreby motoristickej dodala hovorkyňa BBSK.

Patrik Žňava pri práci.

Poslaneckú kanceláriu zrušili.
Poslancov môžete kontaktovať telefonicky či e-mailom
Poslanecká kancelária fungovala
v našom meste od roku 2011.
Neslúžila iba na stretávanie sa
s občanmi, ale aj na neformálne
stretnutia poslancov a na zasadanie
odborných komisií pri mestskom
zastupiteľstve. Od začiatku tohto
roka je však zatvorená.
Cieľom
zriadenia
poslaneckej
kancelárie bolo, aby sa občania mesta
mohli s poslancami stretávať aj mimo
zastupiteľstiev a spoločne tak riešiť
svoje problémy. Na poslancov sa
mohli Žiarčania so svojimi problémami
pravidelne obracať každú stredu. Od
začiatku tohto roka však už miestnosť
na prízemí tzv. Bieleho domu slúži
na iné účely. „Dôvodom zatvorenia
poslaneckej kancelárie bol stále sa
znižujúci počet návštev občanov nášho
mesta,“ informuje poslanec Peter
Dubeň a ďalej vysvetľuje: „Najskôr
sme znížili čas otvorenia z dvoch na
jednu hodinu týždenne. Následne
sme znížili frekvenciu otvorenia

Na stretnutia s poslancami
chodilo čoraz menej Žiarčanov.
z jednotýždňového na dvojtýždňový
cyklus a nakoniec, pre slabý záujem
občanov, sme sa rozhodli, že ju úplne
zatvoríme.“ Dôvod slabej návštevnosti
vidí žiarsky poslanec aj v tom, že
obyvatelia mesta majú prístup
k telefónnym číslam či e-mailovým
adresám poslancov. „V poslednej
dobe nás viac kontaktovali práve
touto formou. Myslíme si, že takéto
adresné oslovenie poslanca voličom je
efektívnejšie s pozitívnym výsledkom
v riešení ich sťažností, návrhov,
podnetov a pripomienok,“ uzatvára
Peter Dubeň.
(li)

Na 24H SLOVAKIA RING CYCLING RACE aj primátor Antal
Na prelome júna a júla sa konal
unikátny 24-hodinový cyklomaratón
pod názvom 24H SLOVAKIA RING
cycling race, ktorého sa zúčastnil aj
primátor Peter Antal.
Na štart sa postavil s tímom AluCity
Blue (AluCity tvorili tri tímy – Blue, Red
a Green po 8 členov), ktorého členom bol
aj generálny riaditeľ spoločnosti Slovalco
Milan Veselý. Tieto preteky sú určené
amatérskym aj profesionálnym cyklistom
a konajú sa na SLOVAKIA RINGu.
Štart pretekov bol 30. júna presne
napoludnie, cieľ 1. júla taktiež o 12.00
hodine. Na štart už tretieho ročníka
pretekov sa postavilo 370 pretekárov,
ako jednotlivci či tímy.
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Túto skúšku vytrvalosti zvládol žiarsky
primátor na výbornú, aj keď kríza
prišla hneď na začiatku preteku, počas
najväčších horúčav.„Bolo to niečo, čo som
ešte nezažil. Zajazdil som celkovo 100,54
kilometrov z 899 kilometrov, priemernou
rýchlosťou 38,28km/h,“ povedal krátko
po skončení preteku primátor Antal
a dodal, že najlepšie sa mu išlo v noci
a ráno. „Musím povedať, že som prekonal
sám seba, najrýchlejšie kolo som zajazdil
za – 44,5km/h (jedno kolo má 6 km), čo
bolo nad moje možnosti a sám seba som
prekvapil. Chcel by som sa poďakovať
všetkým mojim spolujazdcom, s ktorými
sme vytvorili tri tímy pod jednou
značkou a z jedného mesta. Už sa tešíme

na budúci rok,“ uzavrel Peter Antal s tým,
že už teraz sa k nim chcú pridať ďalší.
Tím AluCity Blue skončil vo svojej
kategórii na 6. mieste, celkovo na 20.
mieste. Tím AluCity Red na 40. mieste
a tím AluCity Green n 41. mieste. Víťazom
tretieho ročníka Na 24H SLOVAKIA RING
CYCLING RACE sa stal tím ProCycling –
Dexter, ktorý zajazdil 165 kôl (976,80km).
Z jednotlivcov zvíťazil Daniel Polman
(zajazdených 154 kôl) a za ženy Andrea
Kaszmanová (zajazdených 96 kôl).
Preteky 24H SLOVAKIA RING cycling
race organizoval okruh SLOVAKIA RING
v spolupráci so Slovenským zväzom
cyklistiky a spoločnosťou RESPECT
Slovakia s.r.o.
(kr)
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ODKRÝVAME HISTÓRIU
nášho mesta

Počiatky vzniku kaštieľa sú zatiaľ iba dohadom
Najvýznamnejšou historickou dominantou
mesta Žiar nad Hronom, aj keď trochu v ústraní
pozornosti, je arcibiskupský kaštieľ. Počiatky
jeho vzniku, lepšie povedané histórie miesta,
na ktorom stojí, sú zatiaľ len dohadom.
Viac informácií o počiatku vzniku kaštieľa
môže doniesť len archeologický výskum a jeho
výsledky. Na základe získaných artefaktov
z oblasti materiálnej kultúry a zachovaných
reliktných zvyškov architektúry sa bude dať
určiť viac o pevnosti stávajúcej na tomto mieste.
Je reálny predpoklad, že miesto, kde je kaštieľ
vybudovaný, bolo v minulosti veľmi významné,

a to ako z vojenského hľadiska, tak aj z hľadiska
ekonomického a politického.
Jeho
poloha
umožňovala
kontrolu
komunikačných trás. To vytváralo z miesta veľmi
významné centrum už v stredoveku. V obdobiach
nepokojov a vojenských záborov sa miesto
opevňovalo, aby získalo ochranu, ale aj mohlo
pôsobiť na dianie v okolí pôsobením brachiálnej
moci. Ešte pred postavením kaštieľa sa tieto
snahy prejavili pri nepokojoch v 15. storočí,
kedy túto polohu dal silne opevniť Ján Jiskra
z Brandýsa. A že to bola silná a významná pevnosť,
dosvedčujú časté jednania nepriateľov o jej

Žiarske kultúrne leto sľubuje atraktívne podujatia
a speváčky známej z televízie. Aj toto
predstavenie je naplánované na 18-tu
hodinu.“

Aj tento rok pripravilo žiarske
Mestské kultúrne centrum pre
všetkých, ktorí dovolenkujú doma,
bohaté kultúrne leto plné atraktívnych
podujatí.
Počas letných prázdnin nebudú
v ponuke žiarskeho Céčka chýbať
koncerty, divadielka, letné kino
a samozrejmosťou sú aj najobľúbenejšie
podujatia ako City fest či Beer fest.
„Podujatia v rámci kultúrneho leta
organizujeme na obľúbených miestach
Žiarčanov a bez výberu vstupného,“
konkretizuje riaditeľka žiarskeho MsKC
Michaela Pribilincová. Obľúbené Kino
na schodoch malo tento rok premiéru
v stredu 6. júla, kedy odštartovalo českou
komédiou Babovřesky 3. „Na terase pred
kaviarňou v MsKC si ešte môžete pozrieť
aj ďalšie české komédie. V stredu 27. júla
Stratení v Mníchove a vo štvrtok 28. júla
Celebrity s. r. o. Predstavenia začínajú
vždy po zotmení, spravidla o 21.00
hodine. V prípade zlého počasia sa bude
premietať v kinosále,“ spresňuje ďalej
Pribilincová.

August aj v znamení
City festu či Beer festu

Žiarčanom do užívania v piatok
8. júla. Počas otvorenia ste si mohli
vychutnať live koncert Banda Americano
a Coquillette. „Už v piatok 15. júla
vystúpia v Letnom pavilóne Šašo Fifo
a Vierka. Deti si ich nové netradičné
interaktívne divadielko budú môcť
pozrieť od 18-tej hodiny,“ informuje
Michaela Pribilincová a ďalej pozýva:
„Na utorok 26. júla je zase pre zmenu
Oddychová zóna Letný pavilón bola pripravený akustický koncert svetových
slávnostne otvorená a odovzdaná hitov v podaní Kristíny Mečko, herečky

Žiť to bude
aj v novootvorenom
Letnom pavilóne

Kultúrne leto bude pokračovať aj
v auguste. Najväčším augustovým
ťahákom bude 11. ročník mestského
hudobného festivalu City fest, ktorý sa
uskutoční v sobotu 6. augusta. Na terase
pred MsKC si budete môcť vychutnať
koncert legendárnej folkrockovej
skupiny Folk Team z Brna, ale aj Kino
na námestí, kedy si v Letnom pavilóne
nenechajte ujsť letné filmové večery
v nádhernej atmosfére vynoveného
námestia. „V sobotu 20. augusta sa
uskutoční už 4. ročník obľúbeného
podujatia Beer Fest, ktoré bude aj
tentoraz spojené so súťažou o najlepší
žiarsky guláš roka. Súčasťou podujatia
bude aj bohatý kultúrny program
a sprievodné akcie,“ dodáva riaditeľka
žiarskeho MsKC. Žiarske kultúrne leto
bude finišovať v posledné augustové
dni. Vo štvrtok 25. augusta sa v Letnom
pavilóne odohrá predstavenie pre
deti od 3 rokov a v sobotu 27. augusta
odohrajú svoj koncert v Starom dvore
handlovskí hudobníci z obľúbenej
skupiny Rock is Back.
(li)

zbúraní, ktoré však neboli Jiskrom realizované.
A tak pevnosť nebola pravdepodobne nikdy
zničená. V priebehu nasledujúcich storočí tu
sídlili ostrihomskí úradníci, ktorí spravovali celé
okolité územie, vrátane lesov. Správna budova
stála na mieste terajšieho kaštieľa. K prestavbe
pevnosti a jej posilnenia obranným systémom
tvoriacim opevnenie so šiestimi baštami – vežami,
dochádza v nasledujúcich obdobiach nepokojov
a politicko-mocenských snáh cirkevnej šľachty
o zachovanie a upevnenie si pôsobenia v tejto
oblasti.
Mgr. Peter Mosný, archeológ

Ďalšia kontrola v osade zameraná
na podmienky držania psov
Vo štvrtok 7. júla urobili
dobrovoľníci z OZ Strážni anjeli
druhú tohtoročnú kontrolu psov
v osade Pod Kortinou. Pri kontrole im
asistovali aj pracovníci Regionálnej
veterinárnej a potravinovej správy
a hliadka mestskej polície.
Dobrovoľníci robia kontroly držania
a pohybu psov v osade pravidelne.
Ani tentoraz neobišli naprázdno. „Do
útulku sme umiestnili päť psíkov,“
informuje vedúca OZ Strážni anjeli
Martina Polachová a konkretizuje:

„Dvoch psov sme odobrali pôvodným
majiteľom, keďže nedošlo k náprave
v podmienkach ich držania od
poslednej kontroly. Opäť sme ich našli
priškrtených na zamotanej reťazi.“
Okrem týchto psíkov sa podarilo
odchytiť aj psíka čivavy, ktorý sa
potuloval po osade a nikto sa k nemu
nehlásil. Do útulku boli umiestnené
aj ďalšie dve sučky. „Všetci psíkovia sú
už odčervení, odblšení a nakŕmení.
Veríme, že si čoskoro nájdu svoje nové
rodiny,“ dodáva Martina Polachová. (li)

Dobrovoľníkom asistovali pri odoberaní
psov aj mestskí policajti.

Vysvedčenia rozdané. Na prázdniny odišlo viac ako 1300 žiakov žiarskych základných škôl
Posledný júnový deň si žiaci
základných a stredných škôl
prevzali koncoročné vysvedčenia,
rozlúčili sa so školou či svojimi
pedagógmi a spolužiakmi.
Mesto Žiar nad Hronom má
vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti
tri základné školy – Základnú školu
na Ulici Dr. Janského, Základnú školu
na Ulici M. R. Štefánika a Základnú školu
na Jilemnického ulici. Prázdninovať
z týchto škôl odišlo 1 327 žiakov. Počas

uplynulého školského roka 2015/2016
mali spolu 24 dní voľna, nerátajúc
víkendy a veľké letné prázdniny.
Žiarske školy sa ukončením školského
roka rozlúčili so 127 deviatakmi.
V septembri zasadne do školských lavíc
162 prvákov, ktorí už dnes poznajú
mená svojich budúcich triednych
učiteliek. Školský rok 2016/2017
sa pre všetkých školákov začína
5. septembra.
(li)

Posledný deň v škole, prázdniny začínajú.

Zatrávnená plocha pri MsKC sa premení na bylinkovú záhradku
Mestské kultúrne centrum sa
zapojilo do súťaže, v ktorej získalo
finančné prostriedky na vytvorenie
bylinkovej záhrady. Projekt získal
neuveriteľných 14 484 hlasov.
Prvé kolo grantového programu Vy
rozhodujete, my pomáhame vyhlásila
Nadácia Tesco v spolupráci s Nadáciou
Pontis. Zámerom bolo podporiť rozvoj
lokálnych verejnoprospešných projektov
v okolí obchodov spoločností Tesco.
O víťazných projektoch rozhodovali
zákazníci od 11. mája do 7. júna vo
všetkých predajniach na Slovensku. Naše
mesto súťažilo s mestom Turčianske
Teplice. „Projekt bylinkovej záhrady získal
neuveriteľných 14 484 hlasov. Preto by
sme sa radi poďakovali všetkým, ktorí
svoj žetón použili a zahlasovali za tento
nápad,“ hovorí Jela Šuleková zo žiarskeho

Mestského kultúrneho centra a ako ďalej
konkretizuje, cieľom projektu je využiť
priestory v okolí budovy, ktoré sú zatiaľ
iba zatrávnené. Tie sa vďaka projektu
premenia na bylinkovú záhradu, ktorá
poskytne priestor na vzdelávanie
a oddych.

Záhradka sprístupnená
už po prázdninách

„Každý návštevník, malý či veľký,
tu bude môcť spoznať rôzne liečivé
bylinky a ich prospešné účinky na ľudský
organizmus. V spolupráci s mestskými
Technickými
službami
upravíme
terén a premeníme nevyužitú plochu
na oddychový priestor,“ spresňuje ďalej
Jela Šuleková s tým, že s prácami sa
začína už v týchto dňoch. Postupne sa
navezie hlina, pripravia sa kamenné

Odovzdanie symbolického šeku
vo výške 1 300 eur.
chodníčky a upraví sa prívod vody,
aby sa dalo o bylinky starať. „S úpravou
terénu by sme mali skončiť do konca
prázdnin. Už nakupujeme vhodné
semienka a zháňame korienky byliniek,
ktoré zasadíme. V našej záhradke
postupne rozkvitnú materina dúška,
repík, skorocel, šalvia, praslička roľná,

rumanček a iné, ktoré sú vhodné
na pestovanie v tomto prostredí.
Samozrejme, radi by sme pestovali aj
orientálne a menej známe bylinky ako
echinacea, zatiaľ však nevieme, či sa
ujmú aj v našich podmienkach,“ netají
plány Šuleková a ako ďalej vysvetľuje,
vzhľadom k tomu, že niektoré druhy
už mali svoj čas kvitnutia, tento rok
sa už sadiť nebudú. „Rozhodne však
na ne nezabudneme v jarných mesiacoch
budúceho roka,“ podotýka.

Bylinkami môžu prispieť
aj domáci pestovatelia

Mestské kultúrne centrum tiež privíta
semienka a sadeničky liečivých bylín
od obyvateľov, ktorí ich majú zasadené
vo svojich záhradkách. „Budeme radi,
ak nám prispejú a pomôžu tak rozšíriť

ponuku našej bylinkovej záhradky.
V čase kvitnutia jednotlivých byliniek
budú mať možnosť deti i dospelí
navariť si a ochutnať kvalitný liečivý čaj
s domácim medom a v prípade záujmu si
môžu jednotlivé bylinky aj nazbierať pre
domácu potrebu, stačí sa len prihlásiť
na vrátnici. Veríme, že našu záhradku
v budúcnosti navštívia všetci tí, ktorí
za ňu hlasovali a presvedčia sa tak o tom,
že hlasovali správne,“ dodáva na záver
Jela Šuleková.
O grant sa mohli uchádzať mimovládne
organizácie, miestne samosprávy,
materské a základné školy, iné
rozpočtové a príspevkové organizácie.
Celkovo sa do komunitárneho programu
prihlásilo 438 neziskových organizácií a
zákazníci vhodili do hlasovacích boxov
3 272 201 žetónov.
(li)
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Veľké dobrodružstvo v Dubaji očami letušky Veroniky
Hovorí sa, že najkrajší pohľad na
svet je z konského chrbta. Aj napriek
tomu, že kone zbožňujem, dovolím
si toto tvrdenie poopraviť. Pre mňa
bol, je a bude najkrajší pohľad na svet
z lietadla.
Mojím prvým letom pre Emirates
bol let do Káhiry a strávila som ho
v kokpite. Už počas neho som si, vďaka
nádherným výhľadom na pyramídy,
lietanie zamilovala. Napriek tomu, že
mám strach z výšok, bol pre mňa pohľad
na tie dych vyrážajúce východy a západy
slnka, oceány, ostrovy, Himaláje či oblaky,
ktoré vyzerali ako perina, do ktorej si
chcete skočiť, neskutočne upokojujúci.
Keď sme nemali veľa práce a kolegyne
veselo štebotali v kuchynke, ja som si len
tak sadla k okienku a hľadela von na tú
nádheru.
Počas mojej práce ako palubná
sprievodkyňa som stretla nespočetné
množstvo ľudí. Toto povolanie si vyžaduje
oveľa viac, ako si niektorí ľudia myslia.
Nejde len o to byť dobrou čašníčkou,
upratovačkou či opatrovateľkou detí

. Na vašich pleciach je bezpečnosť
približne 300 cestujúcich, musíte byť
pripravený a vedieť predvídať akékoľvek
nebezpečenstvo, vedieť poskytnúť prvú
pomoc a keď dôjde k najhoršiemu, viete
zachrániť ľudský život. Ja som sa však
veľakrát cítila hlavne ako psychologička.
Stretla som sa s ľuďmi všetkých rás,
náboženstiev a pováh a nie vždy to
bolo jednoduché. Mali sme na palube
celebrity, kráľovské rodiny, matku, ktorá
v batožinovom priestore prevážala
domov mŕtveho syna, opitých, chorých,
plačúcich, umierajúcich, mladomanželov,
vracajúcich sa zo svadobnej cesty,
arogantných a drzých ľudí, ktorí sa radi na
nás sťažovali, ale aj veselých a vďačných,
Pohľad na Himaláje z lietadla.
ktorým sme zase my tú vďaku srdečne
opätovali. Ku každému z nich bolo treba
pristupovať inak.
príliš neopili. Po tomto lete bary ostali
vždy prázdne a pod sedadlami sa navyše
povaľovali prázdne fľaše ich vlastného
alkoholu. Lety do Indie boli pre mňa
Tak ako cestujúci, aj každý let bol iný najhoršie, cestujúci mali vysoké nároky
a výnimočný. Na lete do Moskvy sme a letelo sa väčšinou v noci. Keď sme mali
museli byť obozretní, aby sa cestujúci chudobnejších cestujúcich z Pakistanu

Každý let je jedinečný
a výnimočný

Čaká nás ďalšia vlna horúčav
Blížime sa k stredu leta 2016
a máme za sebou už dve vlny horúčav.
Výraznejšia, či už z hľadiska trvania,
ale aj dosiahnutia maximálnej teploty
(34,0°C), bola tá prvá (23.-25.6). Tretiu
vlnu horúčav predpovedá žiarsky
meteorológ Ján Wolf.
Druhá vlna horúčav bola počas víkendu
(2. až 3.7.), s maximálnou dennou
teplotou v Žiari 32,6 °C. Túto krátku vlnu
horúčav ukončil zo soboty na nedeľu
výrazný studený front, sprevádzaný
búrkovou činnosťou a zrážkami. „Výdatné
zrážky, ktoré sa očakávali, tento studený
front, v rámci nášho regiónu nepriniesol
(4,6 mm),“ hovorí Ján Wolf s tým, že
tretia vlna horúčav vyvrcholí v utorok
(12.7.), po polooblačnom počasí by sa
mal vzduch ohriať v našom regióne
do 33 °C. „Zdá sa, že horúčavy budú
krátkodobé s vyvrcholením od pondelka
do stredy, kedy prejde cez naše územie
studený front. Za studeným frontom
sa očakáva výrazné ochladenie. Silné
búrky predfrontálneho charakteru môžu
doraziť už skôr večer alebo v nočných
hodinách. Najchladnejšími dňami môžu
byť štvrtok až nedeľa. Vysoké teploty by sa
však mali pomerne rýchlo vrátiť – už okolo
20. júla. Takže vyzerá to na ďalšiu vlnu
horúčav, prípadne sériu tropických dní.
Uvidíme, koľko periód s teplotami nad 30
°C ešte počas tohto leta 2016 zažijeme,“
predpovedá žiarsky meteorológ.

Vyhliadka počasia pre región do 17. júla
Štvrtok: prevažne oblačno a miestami
prehánky, ojedinele sa môžu vyskytnúť
zrážky, prechodne aj veterno. Nočná
teplota 14 až 10°C, cez deň 19 až 22°C.
Piatok – nedeľa: prevažne len malá
oblačnosť, popoludní pri zväčšenej
oblačnosti prehánky. Nočné teploty 15 až
12 °C, denné teploty 21 až 24 °C.

Výhľad počasia
od 18. do 24. júla

Predpovedné modely naznačujú, že
sa nám tropické teploty vrátia. Počas
týždňa bude prevládať polojasné
počasie. Zrážky a búrky sa dajú očakávať

alebo Bangladéša, zvončeky, ktoré slúžia
na privolanie palubného sprievodcu vo
výnimočnej situácii, zvonili od začiatku
letu až do konca. Jednoducho stláčali
všetko, čo im prišlo pod ruku. Niektorí si
zapli bezpečnostný pás tak, akoby boli
v aute (nikdy som neporozumela, ako sa
im to podarilo), na dvere toalety búchali,
akoby im išlo o život (pritom ich stačí
v strede potlačiť a otvoria sa) a radi si
tam pofajčievali, čo sme, vzhľadom na
nebezpečenstvo požiaru, museli ihneď
riešiť. Boli však veľmi skromní, často ani
nevedeli, že majú všetko jedlo a pitie
zadarmo a chceli len pohár vody. Lety
do Nigérie boli tiež nepopulárne, ja som
ich však mala rada a veľmi som sa na nich
bavila. Nigérijské ženy sú veľmi špecifické.
Okrem toho, že zbožňujú svoje kypré
tvary, na hlavách nosia objemné turbany
najrôznejších farieb. Lietadlo vyprázdnili
vždy do posledného toaletného papiera.
Vedeli presne, čo si môžu vypýtať
zadarmo a aj to, čo zadarmo nebolo, si
zobrali. Nebolo prekvapením, keď sme
po ceste do hotela videli pouličných

predavačov ponúkať deky, mydlá či
vankúše našej spoločnosti. Ich anglické
výrazy sú tiež veľmi originálne. Vodu
s ľadom si vypýtajú ako džús z neba so
snehom, keď sme im na raňajky ponúkali
omeletu, urazene povedali, že sa z toho
nenajedia a ukazujúc na vajíčka, žiadali
ich matku (rozumej sliepku). Oslovovali
nás sestra, alebo len cukali ústami. Kvôli
bezpečnosti nás v Nigérii do hotela
sprevádzala ozbrojená ochranka a mali
sme zákaz vychádzať na ulicu.
Počas mojich letov som zažila naozaj
kuriózne situácie. Mala som cestujúceho,
ktorý mi ponúkal ťavy, ak si ho vezmem
za muža, ďalší ma počas pristávania
ovracal, iný, alkoholom podgurážený,
ma chcel zbiť, lebo som mu Tabasco
nenamiešala do nápoja, ale položila vedľa
pohára. Jeden celý let som držala ruku
a kyslíkovú bombu umierajúcemu pánovi.
Na jeho tvár nikdy nezabudnem, tak ako
nezabudnem na mnoho iných, ktorých
príbehy sa mi vryli navždy do pamäte
a urobili tak môj život bohatším a krajším.
(vn) Foto: archív VN.

Tuby z Tubapacku poputujú do vesmíru

až v závere týždňa. Scenár počasia v
tomto týždni bude pravdepodobný
tomu predchádzajúcemu. Nočné teploty
v intervale 17 až 15°C, denné teploty na
začiatku a konci týždňa od 25 do 28 °C,
v strede týždňa 28 až 31 °C. „Na Slovensku,
a dá sa povedať aj v celej strednej
Európe, prevláda vcelku normálne letné
počasie, čiže ako to má byť – striedajú sa
pekné, slnečné a teplé dni s chladnejšími
a veternejšími, poprípade s búrkami.
Na náš organizmus zle vplývajú
pomerne výrazné výkyvy teplôt, keď po
krátkodobom oteplení (viac ako 30°C),
prichádza výrazný pokles teplôt o 10 °C,“
uzatvára žiarsky meteorológ Ján Wolf. (r)

Spoločnosť Tubapack dodáva
svoje hliníkové či laminátové tuby
do rôznych častí sveta, teraz ich
bude dodávať aj do vesmíru.
Žiarska
spoločnosť
získala
začiatkom tohto roka zaujímavú
a nevšednú zákazku – vyrobiť tuby
pre astronautov. Na podrobnosti
sme sa opýtali generálneho riaditeľa
spoločnosti Tubapack Richarda
Pittnera.
Ako ste získali takúto nevšednú
zákazku?
S týmto zákazníkom sme v kontakte
od začiatku tohto roka, kedy nás
sám oslovil, na základe odporúčania
od nášho iného stáleho zákazníka
z Ruska. Tuby sú teda určené ruským
astronautom.
Museli tieto tuby spĺňať nejaké
špecifické kritéria, napríklad čo sa
týka hmotnosti?
Nie,
tuby
boli
vyrábané
štandardným
spôsobom,
ako
iné naše tuby. Dokonca už boli
dodané ruskej spoločnosti, ktorá
úzko spolupracuje s kozmickým
priemyslom v Rusku.
Mali ste na starosti aj potlač túb.
Viete teda, čím budú plnené?
Išlo o 10 druhov, každý so
špecifickou grafikou. Tieto tuby budú
plnené potravinou, ako napríklad
boršč, hríbová polievka, kuracie a

zeleninové pyré, kompót, cottage
cheese či pšeničná kaša.
Pre astronautov ste vyrábali
hliníkové tuby. Majú práve tieto
potrebné vlastnosti na „pobyt“ vo
vesmíre?
Hliníkové tuby majú v porovnaní
s
inými
materiálmi
viacero
špecifických predností. Zaručujú
nepriepustnosť kyslíka, vlhkosti,
svetla, UV žiarenia, vodnej pary,
mastných
látok
či
dokonca
mikroorganizmov. Ich významnou
výhodou je dlhodobé uchovávanie
i potravinárskych produktov. Práve
preto sú ideálnym riešením aj pre
balenie potravín do vesmíru.
(kr)

Piaty ročník obľúbeného Žiarskeho chlpáča
V sobotu 2. júla sa uskutočnil už piaty
ročník obľúbeného podujatia Žiarsky
chlpáč. V Parku Štefana Moysesa tak
o rôzne prvenstvá súťažili aj takí psíci,
ktorí sú bez papierov o svojom pôvode.
Občianske združenie Strážni anjeli
spravuje žiarsky útulok pre psov už päť
rokov. Symbolické číslo päť sa tak nieslo
nad celým podujatím. Svojou účasťou
prišiel súťažiacich psíkov podporiť
aj Robo Mikla, ktorý je pravidelným
návštevníkom žiarskeho útulku. Aj keď
samotná súťaž o naj psíkov je najmä
aktivitou a spestrením pre ich majiteľov,
gro podujatia je pomoc útulku a hľadanie
domova niektorému z útulkáčskych psov.
V piatom ročníku podujatia sa o priazeň
divákov postupne uchádzalo v desiatich
kategóriách 68 psov a tri dvojice, pričom
niektorí z nich súťažili vo viacerých
kategóriách. Najväčšie zastúpenie mala
kategória miš-maš krížence, v ktorej
súťažilo 18 psíkov. Divácky atraktívnou

bola aj súťaž o naj podobu majiteľa so
psom, ktorú tento rok vyhral útulkáč
Shaggy. Ten nezaprie podobu so svojim
dočasným pánom, správcom útulku
Patrikom Ihringom. Súťažilo sa aj
v kategóriách najkrajší predstaviteľ rasy
(malé, stredné, veľké plemená, čistokrvné
bez PP), veteráni (psíci nad 8 rokov), naj
junior (do 1 roka), psí extrém, naj dvojica
a psí talent.

Žltá stužka – označenie
pre psa, ktorý potrebuje
svoj priestor

Okrem súťaže o naj psíkov boli súčasťou
podujatia aj sprievodné aktivity. Po
prvýkrát sa verejnosti predstavil aj
projekt Žltá stužka. Ide o projekt, ktorý
v zahraničí funguje už niekoľko rokov.
Táto stužka, ktorú môže mať psík aj vo
forme šatky či motýlika, znamená, že má
buď zdravotné problémy, zotavuje sa po

tomu by sme sa k psíkovi so žltou stužkou
nemali približovať, ani dovoliť deťom, aby
takéhoto psíka hladkali. Žiarsky útulok sa
stal prvým útulkom na Slovensku, ktorý
bude žltú stužku používať. Túto aktivitu
podporil aj primátor Peter Antal: „Je to
dobrá myšlienka, ktorú bude potrebné

dostať do povedomia ľudí. Aby vedeli, že
táto žltá stužka nie je na okrasu psa, ale
na upozornenie, napríklad aj pre rodičov,
aby k takto označenému psíkovi nepustili
svoje deti.“ Žiarska samospráva tak patrí
medzi prvé na Slovensku, ktoré projekt
Žltá stužka podporujú.
(li)

Patrik Ihring a Shaggy, víťazi
v kategórii naj podoba.
zákroku, je hluchý, slepý, starý, bojazlivý,
vo výcviku či nekontaktný a potrebuje
svoj priestor. Môže ísť aj o sučku, ktorá
sa hára a jej majiteľ nemá záujem
o kontakt s iným psíkom. Žltá stužka
upozorní iných majiteľov či ľudí, aby sa
k takémuto psíkovi nepribližovali. Nejde
však o agresívneho jedinca. Aj napriek

Kampaň za žltú stužku.
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KRAJSKÁ HVEZDÁREŇ A PLANETÁRIUM
MAXIMILIÁNA HELLA

VÝSTAVA JÁNA SUCHÉHO
Je čarovné stretnúť dnes človeka, ktorý vidí
svet rôznorodý a pestrý, čistý i bolestivý,
ale vždy s obdivom a rešpektom. Ján
Suchý z Tekovskej Breznice, ktorý sa dotkol
večnosti, je dnes tvorcom, samoukom,
ktorého obrazy čaká nielen objavenie,
ale i popularita. Pre námety, pre farebné
cítenie a žánrovú pestrosť. On maľuje svet
dušou dieťaťa, ale s poznaním dospelého,
skúseného chlapa. Prostota v jeho
obrazoch je tak úprimná, že ju nemožno
necítiť. V roku 2010 po veľkých zdravotných
problémoch, po ťažkých operáciách a
kóme sa veľmi pomaly vrátil do života.
Dnes je nesmierne vďačný za to, že môže
takto plnohodnotne žiť a vyjadrovať svoje
pocity a prežité chvíle v obrazoch. Chce
robiť radosť aj ďalším ľuďom a inšpiráciu
získava zo života okolo seba. Maľovanie ho
napĺňa pokojom, na plátna vkladá svoje
pocity aj dušu. Celoživotná hra s ceruzkami
a štetcami sa na jeho výstave zmenila v
nové maliarske objavy. Predpokladáme
úspechy a úprimný obdiv divákov.
Ľuboslav Moza, výtvarný teoretik

POHOTOVOSTNÉ STOMATOLOGICKÉ SLUŽBY
Pracovné dni
15.00 – 18.00 hod. MUDr. Ján Králik,
Lieskovská cesta 2499/2, Zvolen
Sobota, nedeľa, sviatky
8.00 – 13.00 hod. MUDr. Ján Králik,
Lieskovská cesta 2499/2, Zvolen

V.
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POHOTOVOSTNÉ LEKÁRENSKÉ SLUŽBY
14.7. 20.00 – 21.00 hod. lekáreň Nukleus
15.7. 20.00 – 21.00 hod. lekáreň Dr. Max
16.7. 8.00 – 12.00 hod. lekáreň Alpinia
20.00 – 21.00 hod. lekáreň Benu
17.7. 20.00 – 21.00 hod. lekáreň Flora
18.7. 20.00 – 21.00 hod. Janského lekáreň
19.7. 20.00 – 21.00 hod. lekáreň Nukleus
20.7. 20.00 – 21.00 hod. lek. Archangelika
21.7. 20.00 – 21.00 hod. lekáreň Floraň
22.7.20.00 – 21.00 hod. lekáreň Alpinia
23.7. 8.00 – 12.00 hod. lekáreň Alpinia
20.00 – 21.00 hod. lekáreň Dr. Max
24.7. 20.00 – 21.00 hod. lekáreň Iris
25.7. 20.00 – 21.00 hod. lekáreň Dr. Max
26.7. 20.00 – 21.00 hod. lekáreň Benu
27.7. 20.00 – 21.00 hod. lek. Archangelika
28.7. 20.00 – 21.00 hod. lekáreň Dr. Max

•Mesiac v mýtoch a skutočnosti 2
– Malý krok pre človeka
Audiovizuálne pásmo vás zoberie na
najväčšie technologické dobrodružstvo
histórie a priblíži zložitú cestu, ktorá
k nemu viedla. Program doplní znázornenie
aktuálnej oblohy pomocou planetária
so sprievodným slovom lektora a za
priaznivých poveternostných podmienok
nasleduje pozorovanie objektov večernej
oblohy astronomickým ďalekohľadom. Dňa
15. júla o 20.00 hod.
•Prázdniny v planetáriu
– Martin a hviezda
Program pre predškolákov. V UFO sále si
deti v interaktívnom rozhovore s lektorom
zábavnou formou overia svoje poznatky
o vesmíre a na záver, v prípade priaznivého
počasia, si vyskúšajú, ako sa pozoruje
obloha hvezdárskym ďalekohľadom. Dňa
20. júla o 16.00 hod.
•Večer pod hviezdnou oblohou
– Náš pohľad na oblohu
To podstatné z príbehu nevšednej cesty
ľudského poznania vám vyrozpráva
multimediálny program s využitím možností
planetária. Za priaznivých poveternostných
podmienok
nasleduje
pozorovanie
astronomickým ďalekohľadom. Dňa 22. júla
o 20.00 hod.
•Prázdniny v planetáriu
– Uffove dobrodružstvé na Marse
Multimediálny program pre mladších
školákov s vyžitím možností planetária
približujúci slnečnú sústavu a krásu
hviezdnej oblohy. V UFO sále si deti
v interaktívnom rozhovore s lektorom
zábavnou formou overia, čo všetko sa už
naučili o blízkom a vzdialenom vesmíre
a na záver, v prípade priaznivého počasia,
si vyskúšajú, ako sa pozoruje obloha
hvezdárskym ďalekohľadom. Dňa 27. júla
o 16.00 hod.

Slovenská republika sa prostredníctvom Štatistického úradu SR zapojila do realizácie zisťovania o vzdelávaní
dospelých. Zisťovanie sa uskutoční
od 1. júla do 30. novembra 2016.
V tomto období vybrané domácnosti
navštívi pracovník Štatistického úradu
SR poverený funkciou opytovateľa,
ktorý je povinný preukázať sa v domácnostiach osobitným poverením. Všetky
informácie a názory, ktoré v rámci tohto
zisťovania obyvatelia poskytnú, budú
použité výlučne na štatistické účely.

VI.
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INFORMÁCIE/SPOLOČENSKÁ RUBRIKA

e-mail: inzercia@echo.sk

Ako si vychutnať leto v tých najväčších horúčavách
alebo čerstvými šťavami. Nesladené
bylinné alebo ovocné čaje sú vynikajúce
na každodenné dopĺňanie tekutín.
Čerstvé ovocné a zeleninové šťavy sú zase
výdatnou biobombou, posilňujúcou náš
organizmus. Obsahujú vitamíny, minerály,
účinné fytoprodukty, majú výbornú chuť
a sú osviežujúce. Vhodné nápoje dopĺňa
aj vhodná strava. Pri veľkých horúčavách
je dobré konzumovať najmä zeleninové
a ovocné šaláty, ktoré zabezpečia prísun
tekutín. Vysoký podiel vody majú ovocie
a plodová zelenina, z nich najmä melóny,
broskyne, paradajky a uhorky.

Ľudský organizmus sa snaží dostať
z každej situácie, preto aj množstvo
tekutín si rieši po svojom, reguluje.
Nedostatok
tekutín
nadmerne
zaťažuje obličky a znižuje vylučovanie
škodlivých látok z tela. Hromadenie
toxických látok v tele môže spôsobiť
zlyhanie celého krvného obehu.
Je veľmi užitočné napiť sa hneď ráno,
cítime sa lepšie, pretože črevá sa prečistia,
organizmus sa primerane zavlaží,
postupne sa premyjú obličky a zlepší sa
krvný obeh. Výber nápoja je dôležitý,
nemá dráždiť žalúdok a má sa dobre
vstrebávať. Je lepšie piť častejšie v malých
dávkach, ako raz a veľa. Doporučená
denná spotreba tekutín je 30-35 ml na kg
hmotnosti tela pri bežnom zaťažení.

Čo nemáme piť

Čo máme piť

Nápoje, ktoré konzumujeme, by mali
mať určité vlastnosti. Najmä v lete
nesmú byť príliš studené. Chladené až
ľadové tekutiny sa v organizme chovajú
ako voda na rozpálenej platni, zasyčia a
vyparia sa. Vlažné nápoje prechádzajú
telom postupne a osviežia ho preto
omnoho viac. Ľadové nápoje okrem
toho zhoršujú trávenie a môžu vyvolať
aj zápal sliznice žalúdka. Na bežné pitie
sa odporúča obyčajná pramenitá voda
chudobná na minerály, samozrejme, z
prevereného zdroja. Džúsy vyberajme
čo najmenej osladzované a ochucované,

pretože takéto obsahujú väčšinou
rôzne organické kyseliny, napr. kyselinu
citrónovú a konzervanty. Minerálne vody
majú svoje klady aj zápory. Obsahujú
minerálne látky, ktoré potrebuje
organizmus na každom kroku. Ako bežný
nápoj však nie je vhodné piť liečivé
minerálne vody, ani vody s vysokým

obsahom sodíka. Je potrebné rozlišovať
vody na liečenie a vody na každodenné
pitie. Vhodné je piť minerálky s nízkou
koncentráciou minerálov, aby sa zložením
blížili hodnotám telových tekutín a
minerálnych látok v krvi. Minerálne
vody preto treba striedať a kombinovať
s vodou, bylinkovými a ovocnými čajmi

Alkoholické a kofeínové nápoje a silné
čierne čaje, ktoré majú močopudný
účinok a organizmus dehydrujú. Navyše
aj na odstránenie odpadových produktov,
ako kofeín a alkohol, potrebuje telo veľa
vody. Preto bývame často smädní, napriek
tomu, že sme niekoľko hodín predtým
vypili napríklad litre piva. Nápoje nesmú
byť tiež príliš presladené a husté. Liter
koly obsahuje množstvo cukru, ktoré sa
rovná 24 kockám! Presladené limonády s
viac ako 2,5 % cukru síce chutia, ale príliš
zaťažujú žalúdok a želané osvieženie sa
nedostaví. Cukor spomaľuje vstrebávanie
vody a odníma telu tekutinu na svoje
spracovanie. Ak im nevieme odolať, treba
ich aspoň zriediť. Mlieko nie je nápoj! Je to
potravina, ktorá vyžaduje zložité trávenie.

Vypité mlieko sa najprv zrazí na tvaroh,
aby sa mohli tráviť mliečne bielkoviny.
Práve tieto bielkoviny a tuky obsiahnuté
v mlieku spomaľujú vyprázdňovanie
žalúdka a tým v ňom zadržiavajú tekutinu.
Denne by sme mali vymočiť aspoň 1
liter. Ráno si pripravme do väčšej nádoby
dennú dávku (napr. 2 litre) a snažme
sa toto množstvo do večera vypiť.
Musíme si uvedomiť, že každá strata
vody, ak nie je vyrovnaná pitím, znižuje
výkonnosť a pocit dobrej pohody, preto
je nutné venovať jej náhrade dostatočnú
pozornosť. Jednoduchým ukazovateľom,
či dodržujeme správny pitný režim, je
ranný moč. Má byť svetlý a v dostatočnom
množstve. Počasie nás v týchto dňoch
núti zmeniť svoj zabehnutý spôsob života.
Mali by sme si zvyknúť na južanský spôsob
prežívania letného obdobia - siestu.
Obedňajšia prestávka by mala platiť pre
všetkých, pracujúcich aj dovolenkujúcich.
Zmeny teplôt organizmu škodia. Ak
máme v miestnosti klimatizáciu, podľa
odporúčaní by teplota mala byť nižšia
maximálne o 5 0C oproti vonkajšku.
Inak náš organizmus zažíva pri každom
opustení klimatizovaného prostredia
tepelný šok. Aj keď si to neuvedomujeme,
pre organizmus je to riskantné.
Regionálny úrad verejného
zdravotníctva - Oddelenie podpory
zdravia Žiar nad Hronom

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
POĎAKOVANIEkov

Aj počas letnej turistickej sezóny si dávajte
pozor na zlodejov
Leto za už začína a letná turistická
sezóna je spojená nielen s oddychom,
ale často aj veľkou príležitosťou pre
rôznych zlodejov. Preto si chráňte svoje
osobné veci, doklady a peniaze.
Doklady a peňaženku si nenechávajte
na miestach, odkiaľ je ich možné ľahko
vytiahnuť - v zadnom vrecku nohavíc, na
vrchu kabelky alebo nákupnej tašky. Tašky
a kabelky nikam neodkladajte a nikdy
ich nenechávajte bez dozoru, a to ani na
kúpaliskách či pri jazerách.
Nemali by sme zabúdať ani sa
predchádzanie krádežiam vlámaním do
motorových vozidiel. Preto v žiadnom
prípade nenechávajte v aute, a už vôbec
nie na viditeľnom mieste, doklady
od auta, cenné predmety, mobilné
telefóny, fotoaparáty, kabelky, kufríky,
nákupné tašky a podobne. Taktiež vždy
prekontrolujte, či je auto dobre uzamknuté
– nie je predsa hanba, ak prejdete
okolo auta a vyskúšate dvere a okná,
a v neposlednom rade nenechávajte kľúče
v nestráženom aute.

Zvýšené riziko dopravných
nehôd cyklistov a chodcov

Letné mesiace prinášajú tiež zvýšené
riziko dopravných nehôd s účasťou
cyklistov a chodcov, ktorí mnohokrát nie
sú na cestách dostatočne viditeľní. Chodci

a cyklisti by nemali zabúdať na povinnosť
nosiť reflexné prvky za zníženej viditeľnosti.
Vodiči by mali dodržiavať maximálnu
povolenú rýchlosť jazdy v obci aj mimo
obce, používať predpísané osvetlenie,
nikdy pred jazdou alebo počas jazdy
nepožívať alkoholické nápoje ani omamné
a psychotropné látky - rýchla a triezva
reakcia na ceste je nevyhnutnosťou,
nepreceňovať svoje schopnosti a správať
sa ohľaduplne a predvídavo voči ostatným
účastníkom cestnej premávky.
Ak sa už stanete obeťou trestnej činnosti,
je dôležité, aby ste si zapamätali výzor
páchateľa, jeho spoločníkov, zapísali si
evidenčné číslo motorového vozidla, na
ktorom sa pohybovali a toto uviesť pri
podávaní oznámenia o trestnom čine
na polícii. Práve tieto informácie môžu
pomôcť polícii pri rýchlej identifikácii
páchateľa.
Jana Šmondrková,
OR PZ Žiar nad Hronom

Ďakujeme všetkým
príbuzným, priateľom,
bývalým kolegom
a známym, ktorí
na poslednej ceste
odprevadili našu
drahú manželku,
mamičku a starú mamu
Emíliu Kvakovú,
ktorá nás navždy opustila
dňa 23. júna 2016
vo veku nedožitých 66 rokov.
Ďakujeme tiež za prejavy sústrasti
a kvetinové dary, ktorými ste sa
snažili zmierniť náš žiaľ.
Ďakujú manžel Július, dcéra Renáta
a syn Róbert s rodinami.

SPOMIENKA

Odišiel si tíško,
niet ťa medzi nami,
v srdciach našich žiješ
spomienkami.
Dňa 24. júla uplynie
18 rokov, čo nás navždy
opustil náš drahý
Ján Kubina
zo Žiaru nad Hronom.
Kto ste ho poznali, venujte mu
tichú spomienku.
S láskou spomínajú manželka,
deti a vnúčatá.

SPOMIENKA

Dňa 4. júla sme si
pripomenuli 1. výročie,
keď nás navždy opustil
náš drahý otec
Ľudevít Širáň
a dňa 23. júla si
pripomíname
2. výročie, keď nás
navždy opustila
naša mama
Katarína Širáňová.
Tí, ktorí ste ich poznali,
venujte im s nami
tichú spomienku.
Spomína smútiaca rodina.

SPOMIENKAtkov

SPOMIENKAtkov

Dotĺklo srdce, ktoré sme
tak milovali,
klesli ruky,
čo pre nás pracovali.
Ťažko je nám bez neho
žiť,keď sa už nemôže s nami potešiť.
Dňa 15. júla uplynú 2 roky,
čo nás navždy opustil
náš drahý manžel, otec, starý otec
a prastarý otec
Kamil Žiak
zo Starej Kremničky.
S láskou spomínajú manželka,
dcéry Terézia a Mária s rodinami
a ostatná smútiaca rodina.

Všade okolo chýba
tvoj hlas.
Mal si rád život, spev,
my teba a ty nás.
Dňa 14. júla
si pripomíname neuveriteľných
30 rokov, čo utíchlo
šľachetné srdce
Jána Lešniaka,
miestneho organistu, manžela,
otca a starého otca.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu
spolu s nami tichú spomienku.
Spomína smútiaca rodina.

SPOMIENKA

Mal si nás všetkých rád.
Tak veľmi chcel ešte žiť.
No musel nás opustiť.
Nech spí sladko,
otecko náš,a sníva večný
sen, v spomienkach sme pri ňom každý deň.
Bol skromný vo svojom živote,
ale veľký v láske a dobrote.
Dňa 26. júla uplynie smutných
10 rokov, čo nás opustil milovaný
manžel, otec, dedo,
pradedo, svokor a svat
Jozef König.
S láskou a vďakou v srdci
na neho spomína a nezabúda
smútiaca rodina.
SPOMIENKA

Dňa 25. júna sme si
pripomenuli
3. výročie od smutnej
chvíle, kedy nás navždy
opustil
Vladimír Dúbravský
a dňa 31. júla si
pripomíname 6. výročie
od smutnej chvíle, keď
nás navždy opustila naša
drahá
Ružena Dúbravská.
Tí, ktorí ste ich poznali,
spomeňte si spolu s nami.
Spomínajú dcéra a synovia s rodinami.

SPOMIENKA

Chceli by sme vedieť,
aké srdce máš.
Chceli by sme vidieť,
ako sa usmievaš.
Chceli by sme vedieť,
či ľúbiš už.
Chceli by sme vedieť, či anjel si už.
Zatiaľ však len jedno vieme,
že smútok a žiaľ v srdci máme.
Dňa 25. júla uplynú 4 roky,
čo sme navždy stratili nášho
Jurka Škriniara.
S láskou spomína rodina,
priateľka a priatelia.
SPOMIENKA

Dňa 13. júla
si pripomíname
7 rokov
od smutnej chvíle,
čo nás navždy
opustila naša
drahá mamina
a starká
Marta Irena Ftoreková,
rod. Dávidová.
Kto ste ju poznali, venujte jej
s nami tichú spomienku.
S láskou spomínajú
dcéra Ľubica, syn Rudolf, nevesty
Anna a Zita, vnúčatá Tomáš,
Ľubica, Pavel,
Martin, Peter a ostatná rodina.

Mestské noviny | 14. júl 2016

VII.
7

ŠPORT

e-mail: inzercia@echo.sk

Gólové hody v Poprade so šťastným koncom,
s Podbrezovou nám chýbala ľahkosť
FUTBAL - DOXXBET LIGA

FK Poprad – FK Pohronie 2:4 (1:1)
Góly: 40. Bilas, 81. Lukáč – 1. Nurkovič, 52.
Pelegíini, 64. Sojka, 75. Garaj.
Futbalisti Pohronia odohrali pod vedením
trénera Petra Černáka druhý prípravný
zápas proti domácemu Popradu. Na
peknom štadióne odohrali Pohrončania
výborný zápas a výsledkom pre nich bolo
víťazstvo 4:2. Už v 1. min. bol Malecom
faulovaný Nurkovič, ktorý premenil
pokutový kop na 0:1. Domáci sa snažili
vyrovnať, ale Lacko hostí podržal v 34.
min., keď po chybe Maca išiel sám na neho
Kurák. V 40. min. po zbytočnom pretláčaní
v šestnástke, keď hostia neodkopli loptu,
vyrovnal Bilas - 1:1. V 52. min. Hrnčiar
našiel Fajčíka, ten na päťke Pelegriniho,
ktorý zavesil pod brvno - 1:2. Sojka zvýšil
strelou od žrde na 1:3 v 64. minúte. V 75.
min. si nabehol na dlhú prihrávku Garaj
a nedal Malecovi šancu - 1:4. Domáci
znížili v 81. min., keď po pravej strane ušiel
Hatok a zblízka korigoval Lukáč.

Zo zápasu s Podbrezovou.
Foto: Jozef Bedej.

v Podbrezovej. Na štadióne v Brezne hrali
Pohrončania s rezervou Podbrezovej
a zápas sa im nevydaril. Ujali sa však
vedenia už v 1. min. po rohu Pelegríniho,
keď zakončil Nurkovič - 0:1. Po celý polčas
mali hostia hru pod kontrolou, ale ďalší
gól nepridali a po prestávke inkasovali po
ŽP Šport Podbrezová B - FK Pohronie chybe Hudáka, keď domáci hráč zachytil
malú domov. Po tvrdých tréningových
1:1 (0:1)
jednotkách Pohrončanom chýbala
Gól: 1. Nurkovič.
Ďalšie prípravné stretnutie mali na ľahkosť a rýchlosť. Zahrali si však všetci
programe zverenci trénera Petra Černáka chlapci.

FK Pohronie - FK Lokomotíva Zvolen
5:0 (1:0)
GÓLY: 28. Garaj, 48. Nurkovič, 62.
Pelegríni, 76. Blahút, 86. Hrnčiar.

Žiarski atléti na Hodovom behu
ATLETIKA

V sobotu 2. júla sa konal 2. ročník
Hodového behu okolo Žarnovice.
Nechýbali na ňom ani pretekári zo
žiarskeho Atletického klubu.
Prvý odštartoval na trati dlhej 9,4 km
Dušan Beňo, ktorý súťaži v kategórii
mužov do 39 rokov. Umiestnil sa na
peknom 3. mieste s časom 0:38:17min.
Na tej istej trati bežal v kategórii
juniorov Ľubomír Orságh, ktorý skončil
na 2. mieste medzi juniormi s časom
0:40:13min. V kategórii mužov bežal aj
náš veterán Daniel Matis. V kategórii
mužov nad 50 rokov obsadil 12. miesto
s časom 0:47:04 min. V kategórii detí
v predškolskom veku si na 100 m
odbehla Simonka Beňová. V kategórii
mladších žiakov na trati dlhej 550 m
zvíťazil Samuel Müller. Na tej istej trati
v kategórii mladších žiačok zvíťazila
Barborka Brnaková. Pekné tretie miesto
obsadila Mia Marčišinová. Na tejto

trati bežala aj začínajúca atlétka Sárka
Marušková. Trať dlhú 2 km si odbehol
Ľubomír Orságh s časom 00,08:29,
ktorý bol prvý v kategórii juniorov. Na
tej istej trati v kategórii staršie žiačky sa
postavila Viktória Beňová. Umiestnila sa
na 2. mieste s časom 00,10:53. Na túto
trať sa postavila aj Barborka Brnaková,
ktorá skončila na 3. mieste s časom
00,11:15. Mia Marčišinová s časom
0:13:05 obsadila 5. miesto.
(VB)

Letný basketbalový kemp

Obe mužstvá skúšajú nových hráčov, ale
domáce vyšlo z tohto súboja víťazne,
keď Pohrončania vyhrali rozdielom triedy
a súpera do ničoho nepustili. Góly dali
domáci po pekných kombináciách a
strelách.
Zdroj: www.fkpohronie.sk

BASKETBAL

Martin Vlčák získal bronz
CYKLISTIKA

Na
Majstrovstvách
Slovenska v časovke
jednotlivcov na 24
kilometrov v Hodoníne
získal v kategórii
juniorov
bronzovú
medailu Martin Vlčák,
cyklista CK MŠK Žiar
nad Hronom s časom
+ 28 sec. Majstrom
Slovenska sa stal
Matúš Štoček z CYS
Žilina časom 31:57
min. pred obhajcom
prvenstva z minulého
roku,
strieborným
Samuelom
Orosom
z ŠG Trenčín +20 sec.
Adrián Foltán obsadil
7. miesto (+1:41 min.) a
Ján Gajdošík skončil na
11. mieste (+2:29 min.)
(r)

Začiatkom
letných
prázdnin
Basketbalový klub MŠK Žiar nad
Hronom organizoval prvý ročník
letného basketbalového kempu.
V kempe sa stretlo 36 kemperov, o
ktorých sa staralo 6 trénerov a jeden
externý atletický tréner.
Chlapci ročník narodenia 2009 – 2002
absolvovali každý deň dve tréningové
jednotky v ZUS aréne, prípadne v Parku
Štefana Moysesa, medzi tréningami

relaxačné prestávky a aj kúpalisko.
Na záver kempu si chlapci zahrali
exhibičný zápas so žiarskymi mužmi
a odchovancami. Výsledok nebol
dôležitý, chlapci sa výborne zabavili. Na
záverečnom ceremoniály boli odmenení
sladkými odmenami a tričkami. Veríme,
že kemp naplnil všetky očakávania
chlapcov, rodičov a trénerov.
Ivan Danko, prezident BK MŠK Žiar
nad Hronom

Archív BK MŠK.

Žiarska STOVKA

Slovensko si krásne, pešo zo Žiaru nad Hronom na Sitno a späť
Žiarska STOVKA – nonstop noc deň Paššák, Ľubo Orságh, Marcela Gondová,
pochod zo Žiaru nad Hronom, cez Marcela Kocholová, Patrik Klein, Daniel
Sklené Teplice, folklórne Podhorie, Kováč, Marek Kováč, Darina Šályová,
polnočnú Banskú Štiavnicu plnú
zaľúbených párov, na driemajúce
jazero Počúvadlo, hore po schodoch
na Sitno s otvorenou chatou a
skorým svitaním, dolu na Iliju, do
vody na Banskom Studenci, popri
divokom psovi cez krčmu s ochotnou
krčmárkou v Dubovom až k Hronu a
do rozpáleného Žiaru nad Hronom na
dobré pivo na námestí.
Štart 100 kilometrovej túry bol v piatok
24. júna o 18-tej hodine na Námestí
Matice slovenskej v Žiari nad Hronom.
Na štart sa postavilo 18 odhodlancov –
Martin Humený, Slávka Kmeťová, Vlado
Škunda, Štefan Michalička, Miro Kapusta,
Peter Oslanec, Anton Urblík, Peter

Silvia Holubová, František Minárik a Peter
Snopko. Do cieľa prišli po 23 hodinách
spolu siedmi. „V noci sme dvakrát zmokli,
mali sme aj neplánované prestávky. Zažili
sme atmosféru nočného výstupu na
Sitno s čelovkami, ukrutne horúce slnko
nad hlavou a v závere sme sami seba
presviedčali, že naše otlaky nás nebolia,“
hovorí Peter Snopko a približuje: „Ešte za
študentských čias sme chodili v Bratislave
na známe stavbárske STOVKY a prvé
STOVKY sme robili v Žiari nad Hronom už
v osemdesiatych a deväťdesiatych rokoch.
Teraz sme sa pokúsili obnoviť pešovanie
pevnej vôle, ktoré najmä v závere
prezrádza o človeku všeličo. Nie sú to
preteky, dôležité je tešiť sa i z náročného
športového výkonu.“ Prvýkrát v histórii
prišli do cieľa až dve ženy - Darinka
a Slávka. „Raz to skoro do cieľa prešla aj

Dagmar z bývalej NDR a teraz skoro do
cieľa prišiel aj čerstvý osemnástnik, atlét
a saunér Ľubo,“ konštatuje Peter Snopko
s tým, že kedysi boli stovkári registrovaní,
chránení zákonom a mohli kritizovať
hocičo, ale: „Museli predkladať nápady
na vylepšenie, zhovárať sa, vyžalovať, ale
aj plánovať, snívať, prejsť do cieľa a mohli

sa hrdo pýšiť titulom Československý
diaľkoplaz. My sme to dokázali tiež. A
navyše, ak prejdeš STOVKU, prebehneš
MARATÓN a v zime plávaš v ľadovej
vode. Napríklad aj s klubom otužilcov
a priateľov zimného plávania Pohronské
Ľadové Medvede v Žiari nad Hronom.
Vtedy si Železný medveď.“
(r)
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Žiarski atléti ukončili letnú sezónu skvelými výkonmi

O rok bude v Žiari pretekať aj Peter Sagan

ATLETIKA

V sobotu 2. júla sa v Dubnici nad Váhom
konalo 2. kolo M-SsAZ družstiev starších
žiakov. Zúčastnili sa ho aj žiarski atléti,
ktorí dosiahli zaujímavé výsledky.
Ako prvá nás reprezentovala naša
šprintérka Leonie Sophie Engel
v najkratšom šprinte na 60 m. Svoj rozbeh
suverénne vyhrala v novom osobnom
výkone 8,37 sek. Vo finále A behu na 60
m skončila na peknom 2. mieste. V behu
na 150 m obsadila časom 21,62 sek.
celkové 6. miesto. Nakoľko celý minulý
rok nebehala, je to skvelý vstup do
prípravy na M-SR starších žiakov, ktoré
budú v septembri. V skoku do diaľky so
staršími žiačkami bojovala aj Natálka

Bieliková ( 2006). Doteraz bol jej osobák
399 cm, čo bol najlepší výkon v kategórii
prípraviek na Slovensku. Už prvý pokus
393 cm nasvedčoval tomu, že by mohla

padnúť hranica 400 cm. V treťom pokuse
prekonala 402 cm a dostala sa do finále
medzi osem najlepších, kde si pokusmi
410 cm a konečných 411 cm utvorila nielen
svoj nový osobný rekord, ale aj najlepší
výkon v kategórii prípraviek. V skoku do
diaľky starších žiakov nás reprezentoval
Adam Hríň, ktorý po dvojročnej prestávke
začal znovu trénovať. Počas súťaže
si svoj osobný výkon 550 cm zlepšil
o fantastických 15 cm a výkonom 565
cm skončil na peknom druhom mieste.
Adam svoj talent určite zdedil po svojom
starom otcovi Mirovi Dudovi, niekdajšom
reprezentantovi žiarskej atletiky v skoku
do diaľky.
(MR)

Muha v atletickej reprezentácii Slovenska
ATLETIKA

Bežec nášho atletického klubu
Lukáš Muha bol po úspešnom
zvládnutí Majstrovstiev Slovenska
v atletike mužov a žien nominovaný
do výberu atletickej reprezentácie.
Slovenskú republiku reprezentoval
na medzištátnom stretnutí juniorov
v atletike.
Preteky hostilo maďarské mesto Miškolc
v dňoch od 30. júna do 1. júla. Stretnutia
sa zúčastnili štyri krajiny Maďarsko,
Česká republika, Slovensko a Slovinsko.
V medzinárodnej konkurencii si Lukáš
nepočínal zle, trať dlhú 800 m zvládol za
1:57,07min. a umiestnil sa na siedmom
mieste. Týmto výkonom si potvrdil
rastúcu formu a v atletických tabuľkách
sa prebojoval na prvú pozíciu v behu na
800 m. Výkonnosť, ktorú Lukáš preukázal
v závere sezóny, nebola náhodná. Náš
pretekár sa pripravoval systematicky
od preteku k preteku a odmenou mu
môže byť aj nový osobný rekord na jeho
obľúbenej 800 m trati. Po porade trénerov

na reprezentačnom výjazde bol navyše
pretekár žiarske klubu nominovaný aj
na štafetu 4 x 400 m. Šprintérska trať
mu v tomto roku nebola cudzia, získal
v nej bronzovú medailu zo školských
Majstrovstiev Slovenska. Štafeta 4 x 400 m
v zložení Polák, Karel, Muha, Alštok dopadla
podľa papierových predpokladov na 4.
mieste. Pretekár nášho klubu preukázal,
že pred vrcholmi sezóny sa nezľakol silnej
konkurencie. Dokázal si vylepšiť osobné
rekordy v rozhodujúcich situáciách.
Kvalifikoval sa na medzištátne stretnutie
a úspešne reprezentoval Slovensko. Ako
sa vyjadril krátko po preteku: „Medzištátne
stretnutie juniorov v maďarskom Miškolci
bolo pre mňa vrcholom letnej sezóny.
Predpovede, s ktorými som na preteky
išiel, sa naplnili. Dokázal som si opäť
zlepšiť osobné maximum a navyše som
sa zaradil na prvé miesto v atletických
štatistikách v behu na 800 m pre rok 2016.
Osobne som s výkonom spokojný, no
napriek tomu viem, že výkon mohol byť

trochu lepší, keďže som v závere pociťoval
rezervy. V záverečných metroch sa mi
nepodarilo udržať kontakt so skupinkou
súperov, a z toho dôvodu neboli posledné
metre rýchle podľa mojich predstáv.
Každopádne ďakujem všetkým, ktorí mi
pred vrcholmi letnej sezóny akýmkoľvek
spôsobom podporovali. V neposlednom
rade ďakujem reprezentačnému trénerovi,
že mi poskytol možnosť štartu aj v štafete
na 4 x 400 m.“
(ŠM)

Mesto Žiar nad Hronom dostalo
od Slovenského zväzu cyklistiky
oficiálne poverenie usporiadať
spoločné Majstrovstvá Slovenska
a Česka v cestnej cyklistike v roku
2017. Uskutočnia sa niekoľko dní
pred začiatkom svetovej Tour de
France.
Správu, že Žiar nad Hronom sa stane
dejiskom spoločných Majstrovstiev SR
a ČR v cestnej cyklistike 2017, potvrdil
primátor Peter Antal. „V našom meste
tak budúci rok uvidíte pretekať celú
slovenskú a českú špičku ako bratov

Úspešné ukončenie volejbalovej sezóny mladších žiačok
VOLEJBALL - MLADŠIE ŽIAČKY

V polovici júna sa v Leviciach
uskutočnil medzinárodný turnaj
mladších žiačok SIRUX CUP. V tomto
roku Levice hostili až 12 družstiev.
O kvalite turnaja hovorí aj účasť družstiev
z Prostějova a Budapešti. V sobotu
sa hralo od rána až do večerných
hodín, čo bolo vyčerpávajúce, avšak
aj napriek tomu naše dievčatá podali
geniálny výkon, hrali tímovo. Vyhrali
všetky zápasy a svojou bojovnosťou
a presnosťou si zabezpečili postup
medzi najlepšiu trojku: MŠK Žiar nad
Hronom, ŠŠK Bilíková Bratislava a UTE
Budapešť.
Na druhý deň sa hralo o umiestenie
o 1. – 3. miesto. V prvom zápase
dievčatá porazili favorita turnaja ŠŠK
Bilíková Bratislava a so slzami šťastia
sa pripravovali na finálový zápas MŠK
Žiar nad Hronom – UTE Budapešť. Pri
vyrovnanom finálovom zápase sme

si nakoniec vybojovali krásne druhé
miesto. Napriek zraneniam a únave baby
išli za svojím cieľom a zaslúžene im patrí
veľká vďaka za podaný výkon. Úspech
hráčky dosiahli nielen ako kolektív, ale
aj za individuálne výkony, kde bolo
ocenených 5 najlepších hráčok celého
turnaja, z toho boli ocenené dve žiarske
hráčky. Najlepšou nahrávačkou sa stala
Timea Forgáčová a najlepšou smečiarkou
Dominika Šikeťová. Poďakovanie patrí
trénerkám Alene a Eve Bielikovej, Petrovi
Kollárikovi a celému kolektívu mladších
žiačok.
Zostava: Ema Krajčiová, Hana
Matyášová,
Angelika
Čamajová,
Dominika Šikeťová, Lucia Hrčková,
Timea Forgáčová, Sofia Sečkárová,
Lucia Kukučková, Erika Hlaváčová, Ems
Fleischmannová, Viktoria Topolanová
a Karin Skalošová.
Beata Šikeťová

Saganovcov, Velitsovcov, Kreutzigera,
Bártu, Königa či iných, ktorých poznáte
z profi tímov jazdiacich na Tour
de France alebo iných prestížnych
pretekoch,“ informoval Antal.
Udalosť roka sa v Žiari uskutoční aj
vďaka tomu, ako mesto podporuje
šport a vďaka žiarskemu Cyklistickému
klubu. „Náš cyklistický klub dosiahol za
posledné roky pod vedením trénera
Františka Sitoru skvelé výsledky,
a to nielen na Slovensku, ale aj na
medzinárodnej úrovni,“ dodal Peter
Antal.
(li)

